
чугу[вськА

!1ро надапня дозволу |!а розробку
1ехн!чних докумегптац1й 1з землеустропо
щодо встановлення мел( земе'|ьцих
д!лянок 108 <Агроф|рма <]ван!вський
лац) для подаль|шого |{адацня в оренду
на територ!1 |ван!всько| с!льсько! рали
чуц1ъського району хаРк|всько!
област1

РАйоннА дшРт(АвнА Ад\д|н|стРАц1я
хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРядт{в'ння

9уц!в м 1},'

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра|ни <|{ро м|сцев1 дерэкавн|
адм!н|сщац11), статтето 13 3акону 9кра!ни <<|1ро порядок вид!лення в нацр1
(на м!сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних васток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <<|1ро земпеуср|й)), статтями 17 
' 
22' 9з' \24

та розд1лом { [!ерех1дних |]оложень 3емельного кодексу 9кра!ни, зг|дно з
|1роектом орган1зац1! територ[| земельних засток (па!в), вид|лених |з земель

реформованого 1{€|] <]ван|вськиь) на територ|т 1ван|всько| с!льсько| рали
!{уц|вського району }арк!всько| облаот1, затвердженим розпорядженням
голови 9уту|всько! районно! державно| адм|н1сщац1| ь]д 23.12.2002 !'{р 257'

розглянув!]]и листа 1Ф8 <Ащоф1рма <<{ван|вський лан)) про надання дозволу на

розробку 1ехн|чних документац|й |з землеустрото щодо встанов'1ення меж
земельних д|лянок на територ[| 1ван|всько] с1льськот ради чугу!ъського району
)(арк|всько| област| та у зв'язку з тим, що меэк[ земельнтпс д!лянок не ви3начено
в натур| 1на м!сшевост|):

1. надати дозв|л 108 <Ащоф!рма <]ван!вський лан>> на розробку
1ехн1чних документац1й 1з землеустрото щодо встановлення меж земельн}о(

д[:тянок в нацр| (на м|сцевост|), заг.ш1ьно!о площе|о _ 73,2511 га р\:тлт за

рахунок земель с|льськогосподарського призначення невищебуваних
земельних д1лянок (па|в) !т[э3х[э 587 ' 562' 154, 558' 557 ' 584' з59, 579, з17, 530.2'
5з|.2, 571 д.]1'1 ведення товарного с!льськогосподафського виробництва за
ме)ками населеного тункту 1ван|всько! с!льсько] ради {уц!вського району
{,арк|всько! област1'

2. 3вернутиоь до орган|зац1], яка мае в|дповйний дозв!л (л!ценз|*о), для
ук-]|адання договору на розробку 1ехн|нних докрлентац1й 1з землеусщо!о щодо
вс гановленн'! меж земельншх д|лянок.

3..!.ощигцватись так}о( вимог щодо земельних д1лянок :



розробити 1ехн1чн| документац!т |з землеустрото щодо встановлення
ме)1( земельних д1лянок;

у раз! наявност| в1добразити обмех<ення (обтях<енття) та серв|т1ту на
земельн1 д1лянки;

у раз| наявност! в1добразити сторонн|х землекорисцвач|в земельних
д1лянок.

4. Розроблен| 1ехн|чн1 доьуиентац|! 1з землеустро:о щодо встановлення
ме)к земельних д|лянок подати на розгляд та затверд)кення до районно|
дер:кавно! адм|н!сщац|!.

5. |{онтроль за виконанням ро3порядження залиша]о за собо:о.

[1ерпший заступник голови
район:го! дертсавно| адм|н|страц!| вАР)!{ш,|нов


